
Revmakurs for ungdom og unge voksne  
(16-25 år) med ulike revmatiske sykdommer

Et samarbeid mellom Revmatologisk poliklinikk,  
Lærings- og mestringssenteret, Ungdomsrådet og BURG, 

Norsk revmatikerforbunds barne- og ungdomsgruppe

Nordlandssykehuset HF
Salten, Lofoten og Vesterålen

Tlf. 75 53 40 00
nordlandssykehuset.no
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Læring- og mestringssenteret
E-post: lmsenter@nlsh.no

Tlf. 75 57 00 14 
www.nordlandssykehuset.no

www.helsenorge.no

www.ung.no

 Offentlig informasjonskanal for ungdom

BURG, Norsk Revmatikerforbunds  
barne- og ungdomsgruppe

revmatiker.no/barn-og-unge

Nasjonal behandlingstjeneste for  
revmatologisk rehabilitering (NBRR)

diakonhjemmetsykehus.no/nbrr

www.revmatiker.no
Telefon: 22 54 76 00

E-post: post@revmatiker.no



Hvem kan delta 
Kurset er for deg mellom 16-25 år med revmatisk 
sykdom.

Hensikten med kurset 
Ønsker du å lære mer om din inflammatoriske  
sykdom? Få tips om hva du selv kan gjøre og hva 
som kan være lurt å tenke på for helsa di? 

På kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som 
foreleser om ulike tema. Du vil også møte en bruker- 
representant som forteller om sine erfaringer fra å 
være ungdom og ung voksen med revmatisk sykdom. 

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal 
lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre 
hverdagen.  

Hva kreves for å delta
Det er fint om du deltar aktivt på kurset. Gjennom å 
stille spørsmål, dele erfaringer, utfordringer og gode 
råd med andre i samme situasjon øker muligheten 
for læring og bedre mestring av hverdagen.

Innhold i kurset
• Sykdomslære, medikamenter og  

aktuell behandling
• Kosthold
• Fysisk aktivitet og sykdom
• Identitet og kroppsbilde 
• Seksualitet og samliv
• Utfordringer i dagliglivet 
• Relasjoner til venner og familie 
• Rettigheter og velferdsordninger 
• Psykiske reaksjoner ved kronisk sykdom 
• Mestring
• Fatigue og energiøkonomisering 
• Brukererfaring 
• Erfaringsdeling

Praktisk informasjon
Kurset gjennomføres med fysisk oppmøte i to dager og 
to-timers digital oppfølging 4 -5 uker senere.

Det serveres ikke lunsj på kurset, men man har  
anledning til å kjøpe lunsj i sykehusets kantine og 
kioskutsalg.

Kurset gjennomføres på Lærings- og mestringssenteret 
i fløy H, første etasje.

Reise og opphold
• Du må betale egenandel på reise og kurs, dette kan 

føres på egenandelskortet.

• Som hovedregel dekkes reiseutgifter med en  
standardsats per kilometer uansett hvilket  
transportmiddel du bruker. Reiseregning leveres 
elektronisk til Pasientreiser

• Dersom du skal bestille reise med fly, båt eller  
tog må du bestille reisen via Pasientreiser

• Dersom du er tilreisende må du selv bestille over-
natting. Overnattings- og kostgodtgjørelser  
refunderes fra Pasientreiser etter gjeldende satser.

• Har du spørsmål om reise og opphold, ring  
Pasientreiser 05515 eller les mer på  
www.helsenorge.no/pasientreiser

Hvordan få kursplass
Be din fastlege eller sykehuslege om å henvise deg 
til kurset. 

Henvisning sendes elektronisk eller per post til: 
Revmatologisk poliklinikk 
Nordlandssykehuset HF 
Postboks 1480
8092 Bodø
Henvisningen merkes “LMS-ungdomskurs”.

Medisinsk ansvarlig lege
Irina Midtgard

Mer informasjon
Du kan få mer informasjon om kurset hvis du  
kontakter en av kurslederen under:

Inger- Johanne Jarnæs, tlf. 902 55 991  
inger-johanne.jarnaes@nordlandssykehuset.no

Gry Merethe Jensen, tlf. 90 77 51 29 
gry.merethe.jensen@nordlandssykehuset.no

Bente Fridtjofsen, tlf. 75 57 05 33 
bente.fridtjofsen@nordlandssykehuset.no

Hovedinngang


